
Hlavní aktivity organizace:

informačně-poradenské centrum o biopotravinách • 
ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném životním stylu, 
včetně knihovny s 1 000 knižních titulů.

www.biospotrebitel.cz o dění v biosvětě, s virtuální • 
ekoporadnou a infolinkou.

publikační činnost – vydávání publikací, letáků, bulletinu • 
a informačních materiálů o biopotravinách a EZ pro širokou 
spotřebitelskou veřejnost včetně dětí a spolupráce s médii.

organizace exkurzí, brigád a pracovně-poznávacích výletů • 
na ekofarmy.

osvětově-vzdělávací projekt pro MŠ a ZŠ, včetně zavádění • 
biopotravin do školního stravování www.biopotravinydoskol.cz

„odběrové místo spotřebitelského klub“ tzv. prodloužená • 
ruka ekofarem ve městě – způsob přímého prodeje 
a zprostředkování kontaktu mezi producenty a spotřebiteli

pravidelný srovnávací test cen biopotravin a konvenčních • 
potravin a monitoring nabídky

spotřebitelská soutěž o nejoblíbenější českou biopotravinu • 
roku www.ceskebio.cz
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Je nezávislé občanské sdružení, jehož posláním od roku 
2002 je  informovat a chránit spotřebitele potravin, přispívat 
k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecné povědomí 
o ekologickém zemědělství, biopotravinách, ekologicky 
šetrném chování a udržitelném rozvoji. 

Je samostatnou spotřebitelskou pobočkou největšího českého 
spolku ekologických hospodářů - Svazu ekologických 
zemědělců PRO-BIO Šumperk. 

Je členskou organizací, která v současné době sdružuje 
270 spotřebitelů z celé České republiky. 

PRO-BIO LIGA se zaměřuje na poskytování objektivních, podlože-
ných a přesných informací o ekologickém zemědělství, biopotra-
vinách a environmentálně šetrném chování, a to různými kanály, 
různým cílovým skupinám. Osvětová činnost organizace 
je založena především na zvyšování znalostí a vědomostí 
občanů o širokých důsledcích vlastního spotřebitelského 
chování na životní prostředí a o způsobech minimalizace 
negativních dopadů tohoto chování.

PRO-BIO LIGA
SEV Toulcův dvůr
Kubatova 1/32 
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel.: 272 660 501

Informace: info@biospotrebitel.cz
Knihovna: knihovna@biospotrebitel.cz
Bulletin: bulletin@biospotrebitel.cz 
www.biospotrebitel.cz 
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PRO-BIO LIGA
Protection of Wholefood Consumers 
and Friends of Organic Farming

Is an independent civic association, whose mission since 2002 
has been to inform and protect food consumers, contribute 
to lifelong learning and raise public awareness of organic 
food and farming, environmentally friendly behaviour and 
sustainable development. 

Is an autonomous consumer branch of the biggest Czech 
federation of organic farmers – PRO-BIO Association of Organic 
Farmers Šumperk. 

Is the member organization that currently associates more than 
270 consumers from all over the country.

PRO-BIO LIGA´s activities generally focus on furnishing objecti-
ve, well-founded and precise information on organic farming, 
organic food and environmentally friendly behaviour via 
different channels and to different target groups. Its educatio-
nal activities are based primarily on raising the awareness and 
knowledge of the general public on the wide-ranging impacts 
of consumer behaviour on the environment and on the ways of 
minimizing negative consequences of such a behaviour.

PRO-BIO LIGA
SEV Toulcův dvůr
Kubatova 1/32 
102 00 Praha 10 - Hostivař
Tel.: 272 660 501

Information: info@biospotrebitel.cz
Library: knihovna@biospotrebitel.cz
Bulletin: bulletin@biospotrebitel.cz 
www.biospotrebitel.cz PRO-BIO LIGA

Protection of Wholefood 
Consumers and Friends 
of Organic Farming

Main activities:

an information-consultacy center on organic food and • 
farming and environment-friendly lifestyle, complete with 
a library stocking some 1.000 book titles, 

www.biospotrebitel.cz on events in the world of organic • 
farming and wholefood with a virtual consultancy and 
information line,

publication activities - production and distribution of • 
publications, leafl ets and other materials informing the wider 
consumer public including children and the media on 
organic food and farming,

excursions and combined working and educational trips • 
to organic farms, 

educational project aimed at nursery and elementary • 
schools, including establishing an organic menu in school 
alimentation, www.biopotravinydoskol.cz, 

“consumers spot/club”, a so-called extended hand • 
of organic farms in the city – direct sale of farm products, 
farmer-consumer contact mediation,

regular comparison of organic and conventional food prices • 
and organic products line  monitoring,

 
consumer survey-cum-competition on most popular Czech • 
organic product of the year, www.ceskebio.cz. 
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